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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
 

№  34 
На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА, Председателят на Общински съвет Попово 

свиква общинските съветници на тридесет и петото заседание на 27.10.2022 година 

/четвъртък/ от  9.00 часа  в залата на в залата на ІІ-ри етаж в сградата на Общината със 

следния 

 

ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
    

1 Допълнение на Решение №331 по Протокол № 34/29.09.2022 г. за Приемане на отчета за 

изпълнение на Бюджет 2021 г. на Община Попово              

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”, ПК „Общинско 

имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”, ПК 

„Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба”, ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта”  

 

2.Удължаване на срока на договор за наем и обслужване от 17.11.2017 г. между 

"Медицински център Солигена 2017" ООД и "МБАЛ Попово" ЕООД 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”, ПК „Финанси, бюджет, 

местни данъци и такси”  

 

 

3.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово за 2022г. – имоти в регулация и вземане на решение за 

отдаване под наем на помещение – частна общинска общинска собственост без търг или 

конкурс за образователна дейност 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права”, ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси”  

 

 

4. Кандидатстване на община попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по  Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  Мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права”, ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, ПК „Устройство и 

развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”  
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5.Кандидатстване на Община Попово по процедура чреа директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд“, по Програмата за 

храни и основно материално подпомагане 2021-2027г. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”, ПК „Финанси, бюджет, 

местни данъци и такси”  

 

6. Kандидатстване на Oбщина Попово по целева програма „Патронажна мобилност за 

доставка на топъл обяд“ 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”, ПК „Финанси, бюджет, 

местни данъци и такси” 

 

7.Одобряване на списък с кандидати за получаване на финансово подпомагане на 

брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и определяне на отпуснатите 

суми 

Вносител: Стоян Попвеличков – председател на Комисия на Общински съвет – Попово по чл. 

6 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни 

проблеми на територията на община Попово 

 

8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


